
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

ปฏิทินกิจกรรมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจ าปี 2560 
 

เดือน การประชุมสามัญ กิจกรรมอื่นๆ 

 
 

มกราคม 

- การประชุมประธานกลุ่มจังหวัดเครือข่าย ครั้งที่ 

1/2560 วันศุกรท์ี่ 6 มกราคม 2560 (เช้า) 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรึกษาและอ านวยการสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์

ที่ 6 มกราคม 2560 (บ่าย) 

1) 10 ม.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังที่ 1/2560 

2) 16-20 ม.ค. 60  อวยพรปใีหม่กรรมการอ านวยการกติติมศักดิ์  กรรมการที่ปรึกษาและผู้สนับสนุน

กจิกรรมสมาคมฯ 

 

 

กุมภาพันธ ์

-การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ ์ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 2/2560 วันศุกร ์

ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

1) 10 ก.พ. 60        การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ คร้ังที่ 2/2560                         

2) 26-27 ก.พ. 60 โครงการติดตามเยีย่มโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 

โครงการเด็กไทยยุคใหม่ฟนัไม่ผุ และโครงการก่อตั้งพิพธิภณัฑ์โรงเรยีนสมาคมพยาบาล

ไทย คร้ังที ่1/2560  

 

 

มีนาคม 

- การประชุมประธานกลุ่มจงัหวัดเครอืข่าย คร้ังที่ 

2/2560 วันศุกร ์ที่ 17 มีนาคม 60 (เช้า) 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ 3/2560 วนัศุกรท์ี่ 17 

มนีาคม 2560 (บ่าย)  

1) 21 มี.ค. 60        การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ คร้ังที่ 3/2560 

2) 31 ม.ีค. 60        รว่มพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่ัว มหาเจษฎาราชเจา้ 

 

 

เมษายน 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 4/2560 วันศุกร์

ที่ 7 เมษายน 2560 

1) 2 เม.ย. 60     รว่มพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2) 6 เม.ย. 60 รว่มพิธีวันจักรีบรมราชวงค์ 

3) 18 เม.ย. 60        การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังที่ 4/2560 

4) 28 เม.ย. 60        โครงการวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส 

 

 

พฤษภาคม 

 

- การประชุมประธานกลุ่มจังหวัดเครือข่าย ครั้งที่ 

3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 (เช้า) 

1) 8-14 พ.ค. 60    สัปดาห์วันพยาบาลสากล 

2) 8 พ.ค  60        โครงการวันพยาบาลสากล (สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2560)    

3) 11-13 พ.ค. 60    ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลและมอบรางวัลปฏิบตัิงานแก่พยาบาลดีเดน่ สมาคม  

                        พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 



เดือน การประชุมสามัญ กิจกรรมอื่นๆ 

 - การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกติติมศักดิ์ ที่

ปรึกษาและอ านวยการสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วัน

พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 (บ่าย) 

4) 23 พ.ค 60      การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังที่ 5/2560 

5) 27 พ.ค. – 1 ม.ิย. 60  ประชุม ICN 26th Quadrennial Congress 2017 (ประเทศสเปน) 

 

 

มิถุนายน 
- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 6/2560 

วันศุกรท์ี่ 9 มิถุนายน 2560 

1) 15-16 มิ.ย. 60   การประชุมวิชาการสัญจร เขต 3 

2) 20 มิ.ย 60         การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ คร้ังที่ 6/2560 

3) 25-26 ม.ิย.60    โครงการตดิตามเยี่ยมโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน  

         โครงการเด็กไทยยุคใหมฟ่ันไม่ผุและโครงการก่อตัง้พพิิธภัณฑ์โรงเรยีนสมาคมพยาบาล 

        ไทย คร้ังที ่2/2560 

 

 

 

กรกฎาคม 

- การประชุมกลุ่มจังหวัดเครือข่ายครั้งที่ 4/2560 วัน

ศุกร ์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (เช้า) 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกติติมศักดิ์ ที่

ปรึกษาและอ านวยการสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันศุกร์

ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (บ่าย) 

1)  18 ก.ค. 60    โครงการคล้ายวนัสวรรคตสมเด็จยา่ และทอดผา้ป่า 

2)  25 ก.ค 60     การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังที่ 7/2560 

2) 28 ก.ค 60    รว่มงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

 

 

สิงหาคม 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 8/2560 วันศุกร์

ที่ 11 สงิหาคม 2560  

1) 12 ส.ค. 60   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

2) 15 ส.ค. 60   การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ คร้ังที่ 8/2560 

3) 25 ส.ค. 60    โครงการมุทิตาจิต ประจ าปี 2560 

 

 

 

กันยายน 

- การประชุมประธานกลุ่มจังหวัดเครือข่าย ครั้งที่ 

5/2560 วันศุกร ์ที่ 8 ก.ย. 2560 (เช้า) 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกติติมศักดิ์ ที่

ปรึกษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 9/2560 วันศุกร์

ที่ 8 ก.ย. 2560 (บ่าย) 

1) 10-11 ก.ย 60   โครงการตดิตามเยีย่มโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.นา่น คร้ังที่ 2/2560 

2) 18 ก.ย. 60   โครงการวันร าลึกวันกอ่ตั้งสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ 

3) 19 ก.ย. 60   การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ครัง้ที่ 9/2560 

4) 24 ก.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาวนัมหดิล 

 



เดือน การประชุมสามัญ กิจกรรมอื่นๆ 

ตุลาคม 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 10/2560 วนัศุกร์

ที่ 13 ตุลาคม 2560  

1) 13 ต.ค.60 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 

2) 17 ต.ค. 60   ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ คร้ังที่ 10/2560 

3) 21 ต.ค. 60   วันพยาบาลแหง่ชาต ิ

4) 22-23 ต.ค 60  พิธีพระราชทานรางวลัสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนีและงานเลีย้งแสดงความยินดี 

5) 23 ต.ค 60    พธิีวางพวงมาลาวันปยิมหาราช 

6) 29-30 ต.ค.60   โครงการตดิตามเยี่ยมโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน  

            โครงการเด็กไทยยุคใหมฟ่ันไม่ผ ุและโครงการก่อตั้งพพิิธภัณฑ์โรงเรยีนสมาคมพยาบาล 

        ไทย คร้ังที่ 3/2560 

 

 

พฤศจิกายน 

 

 

- การประชุมประธานกลุ่มจังหวัดเครือข่าย ครั้งที่ 

6/2560 วันศุกร ์ที่ 10 พ.ย 2560 (เช้า) 

- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ์ ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 11/2560 วันศุกร์

ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

1) 21 พ.ย 60   การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ครัง้ที่ 11/2560 

 

 

                                      

                                      - 

 

ธันวาคม 

-การประชุมคณะกรรมการอ านวยการกิตติมศักดิ ์ที่

ปรกึษาและอ านวยการสามัญ คร้ังที่ 12/2560 วนัศุกร์

ที่ 8 ธันวาคม 2560 

-การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 รวมทัง้เลีย้ง

ขอบคุณและสวสัดีปใีหม ่2560 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 

2560 

1) 14 ธ.ค  60   การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คร้ังที่ 12/2560 

  (งานประชุมใหญส่ามัญประจ าปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ) 

 


